
Conferències primer trimestre 2019-2020

10 d’octubre

“Casablanca. Sempre ens quedarà el mite”

A càrrec d’Albert Beorlegui, 
comentarista cinematogràfic
 

24 d’octubre

     
“Els camins dels republicans cap 
als camps nazis”
A càrrec de Rosa Toran, 
doctora en Història 

  Totes les conferències es faran els dijous,
 a les 6 de la tarda, al Saló de Pedra

 d’Argentona ( C/Gran,61)

Estatge social:

C/ Mataró, 5 
08310 Argentona

Telèfon 93 797 41 73

www.auladargentona.org
auladargentona@gmail.com

Horari  Secretaria:

Matins de 10:00 a 12:00h

21 de novembre

“Lesbos, el naufragi de l’Europa dels Valors”

A càrrec de Lluís Caelles, periodista de la 
secció Internacional de TV3 

  

26 de setembre

INAUGURACIÓ

“Sortir d’Espanya?”
A càrrec de Vicenç Villatoro i Lamolla, 
llicenciat en Ciències de la Informació i 
escriptor 

7 de novembre

“El làser i les seves aplicacions”

A càrrec de Lluís Prat i Viñes, 
doctor en Enginyeria electrònica 

    

5 de desembre

“Centenari de la vaga de La Canedenca”

A càrrec de Margarida Colomer i Rovira, 
llicenciada en Història, especialitzada en 
Història contemporània. 

  
12 de desembre

VISITA AL MUSEU D’HISTÒRIA 
DE CATALUNYA

    

19 de desembre

“La família Strauss, valsos i històries 
del concert d’any nou”
A càrrec de Marc Heilbron Ferrer, 
doctor en Musicologia i llicenciat en 
Història de l’art 

    



1r TRIMESTRE

CURS 2019-2020
 

 L’AULA és una alternativa
cultural assequible i de qualitat

Benvolguts socis i sòcies,

És quasi obligat parlar de l’estiu  que  hem 
passat. Un estiu amb molta calor que segur 
que  no valorem gaire positivament,  però  ja 
ha passat i  hem de mirar de cara al futur.
Al juny vam acabar el curs i ara mirem amb 
perspectiva el proper, que aquest serà ja el 
cinquè. Amb ganes i il•lusió us fem arribar la 
programació del primer trimestre de l’Aula 
d’Extensió Universitària d’Argentona.
Com a singularitat a destacar, dir-vos que, amb 
motiu del centenari de la mort de  Dolors 
Monserdà, escriptora i pionera del feminisme, 
la Generalitat ha impulsat enguany la celebra-
ció de l’Any Dolors Monserdà.  Com ja és 
costum en la commemoració d’aquestes 
efemèrides, i molt especialment en aquest cas, 
per la  vinculació del personatge amb Argento-
na, ens comprometem a buscar una persona 
estudiosa del tema que ens pugui difondre la 
seva vida i obra.
Inaugurem el curs el dijous 26 de setembre 
amb la conferència sota el títol “Sortir d’Es-
panya? a  càrrec de Vicenç Villatoro i Lamolla, 
llicenciat en Ciències de la Informació i escrip-
tor.
Al  �nalitzar l’acte, hi haurà un refrigeri, gentile-
sa de la pastisseria Casas.
Us esperem, doncs, el dia 26 de setembre a les 
6 de la tarda al Saló de Pedra.

Junta de l’Aula d’Extensió Universitària d’Ar-
gentona

                                                                                                      
setembre de 2019


